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1. září 2017 

 

Přátelům shromážděným ve Battambangu  

v Kambodži na slavnostním otevření  

Domu uctívání 

 

Draze milovaní přátelé,  

Od doby, kdy Bahá’í svět oslavil dokončení posledního kontinentálního domu uctívání, 

neuplynul ani celý rok a ve vývoji instituce Mashriqu’l-Adhkáru již přichází nový úsvit. 

Shromáždili jste se na samém místě tohoto úsvitu, na místě, kde nad obzorem vychází první 

místní dům uctívání, ve fázi vývoje, která právě začíná. Slavností otevření této jedinečné stavby 

je historickou událostí, která, v souladu s Bahá’u’lláhovým přikázáním zjeveným v Nejsvětější 

knize: „Budujte domy uctívání ve všech zemích ve jménu Toho, kdož je Pán všech náboženství,“ 

předznamenává vznik mnoha dalších místních i národních Mashriqu’l-Adhkárů.    

Je příhodné, že je tato mimořádná chvíle slavena v oblasti, která má dlouhé a impozantní 

spojení s Vírou, neboť Bahá’u’lláhovo poselství dosáhlo ještě během Jeho života až k 

jihovýchodnímu poloostrovu Asie. Bylo to poselství vyzývající všechny národy, aby usilovaly o 

jednotu a mír, a jeho naléhavost během uplynulých let jen zesílila. Cožpak nejednota 

nepodporuje krize a konflikty, které sužují svět? Cožpak nezhoršuje bolest a strázeň, které mnozí 

zažívají? Bůh buď pochválen, že lidé čistého srdce v Kambodži, kteří sami mnoho protrpěli, 

reagují na výzvu Dávné krásy s takovým nadšením. Čerpajíce ze síly jednoty houževnatě 

vynakládají úsilí, aby prostřednictvím duchovní a hmotné výchovy povznášeli duše lidí, a 

umožňují obyvatelstvu rozvinout si schopnosti služby. Vpravdě, věřící v Kambodži jsou mezi 

těmi, kteří ve snahách Bahá’í světa vybudovat společenství na trvalých základech stojí na samém 

obzoru učení se. 

To, že v Battambangu vznikl dům uctívání, je tak důkazem, jak jasně září světlo víry v 

srdcích tamějších přátel. Jeho projekt, dílo uznávaného kambodžského architekta, odráží 

ušlechtilost a krásu kultury onoho národa; využívá inovátorské techniky, ale spojuje je s formami 

tradičními pro tuto oblast; nesporně patří k zemi, z níž pochází. Dokonce i před slavnostním 

otevřením se chrámu podařilo zvýšit povědomí těch, kteří bydlí v jeho stínu, o tématu, jenž k 

Mashriqu’l-Adhkáru neodmyslitelně patří – neoddělitelnosti uctívání a služby v životě 

společenství. Napomohl lepšímu porozumění důležitosti jednoty, nyní posílené kolektivním 

uctíváním, jež se bude odehrávat v jeho zdech. Jeho vznik je povzbuzením pro úsilí, která se 

vynakládají k podpoře duchovně význačných společenství. Je to stavba ušlechtilého účelu, 

vztyčená lidmi ušlechtilého ducha. 
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Nyní, když tento chrám otevírá své dveře obyvatelům Battambangu i těm, kdož bydlí 

daleko, nechť se této oblasti dostane nebeských požehnání v ještě větší míře, než dříve – snažně 

prosíme Bahá’u’lláha, aby tomu tak bylo. Ať ti, kteří projdou branami tohoto chrámu, pocítí, jak 

se jejich duše uvnitř vznášejí, ať jejich uctívání jednoho pravého Boha posílí pouta náklonnosti 

mezi nimi a ať svou lásku k Bohu vyjádří službou, již poskytnou lidem kolem sebe. V této chvíli 

připamatováváme Bahá’u’lláhovo dobrořečení: „Požehnáni budiž ti, kdož se v domě uctívání 

zabývají připomínkou Toho, Kdo je Pánem spravedlivých! Požehnáni budiž ti, kdož povstanou 

ku službě tomuto domu! Požehnáni budiž ti, kdož tento dům vztyčili!“. 

 

 [podepsán: Světový dům spravedlnosti] 


